
योहानेस 
गटेुनबगग  

(1400 -1468) 

पहहला 
छापखाना 

मला नोआच्या 
जहाजाची गोष्ट 
पुन्हा साांगा ना.  

आता मला ती 
आठवत नाही.  

गोष्ट ऐकल्याशिवाय 
मला झोप येत नाही. 

तुम्ही ती शलहून 
ठेवायला हवी होती.  

गोष्ट शलहून 
काढण्यात भरपूर 

वेळ जातो.  

योहानेस जमगनीतील माईन्झ िहरात वाढला. त्याकाळी पसु्तके उपलब्ध 
नसल्याने त्याला कुणी पसु्तके वाचनू गोष्टी ऐकव ूिकत नसत.  

फक्त 
मठातल्या 
शभक्ुांकड े
तवेढा वेळ 
असतो.  

ओक  
वकृ्ावर    

   वाढणाऱ्या   
   बीजसदृश्य 

गोल    
    भागापासून    
   िाई बनत   
     असे.  

तुम्ही 
माझ्यासाठी 
एक गोष्ट 
शलहाल?  

शभक्ुकड े
भरपूर वेळ 
होता. त्याची 
दृष्टी चाांगली 

होती.  

नक्कीच, फक्त 20 वर्ग 
थाांब. कारण सध्या मी 

बायबलची प्रत 
शलहहतोय.  

योहानेसने फक्त बायबल हे एकच पसु्तक पाहहले होत.े तो स्थाननक मठातील शभकु्ांना बायबलची प्रत हाताने शलहून 
काढताना पाहात असे. त्याकाळी लाकडी ठोकळयाांनी छपाई करत असत. पण त्याला खूप वेळ लागत असे.  

गोष्टी वगैरे 
ववसर. 

माझ्यासारखां 
सोनारकाम कर.  

बायबलमध्ये भरपूर 
गोष्टी आहेत.  

मोठे झाल्यावर योहानेस सोनारकाम शिकला. तो एका 
टाांकसाळीत सोन्याची नाणी पाडण्याच ेकाम करू लागला.  

जर मी नाणी पाडू 
िकतो तर अक्रां 

का नाही? तसां केलां 
तर बायबलची प्रत 
खूप कमी वेळात 
छापून होईल.   

नाणी पाडण्याच ेकाम करताना त्याच्या मनात तिाच 
पद्धतीने अक्राांच ेसाच ेबनवण्याची कल्पना घोळू लागली.  

माझा बटवा नेहमी 
ररकामाच का असतो?  

पण छपाईची अवजारे, िाई आणण 
धात ूखूप महाग होते.  

खूप आभार!  तू प्रशसद्ध श्रीमांत व्यक्ती 
बनल्यावर आमच ेपैसे 

परत कर.  

तीन धनवान व्यक्क्तां नी 
योहानेसला पसेै उधार हिले.  

थाांबा! हे मी 
बनवलांय 

पण 
आम्हालासुद्धा 
श्रीमांत आणण 

प्रशसद्ध व्हायचांय.  

त्याांच्यातील एकाचा मतृ्यू झाला. इतर  
िोघाांनी योहानेसचा िोध चोरण्याचा प्रयत्न 

केला.  



माझी स्वप्नां 
चक्काचूर झाली.  

योहानेसला आपले प्रयोग बांि करणे 
भाग पडले.  

पाहहजे नततका पैसा घे. तू 
श्रीमांत आणण प्रशसद्ध व्यक्ती 

बनल्यावर परत कर.  

एक वकील, योहान फस्ट, याने त्याला 
पुन्हा काम सुरू करण्यासाठी कजग हिले.  

मी आता सज्ज झालोय! 
पहहला गुटेनबगग बायबल 
छापण्याची वेळ आलीय.  

इ.स.1450 पयतं योहानेसने अक्राांच ेसाच े
बनवले आणण एक छापखाना उभारला.   

आधी माझां कजग चुकव, 
व्याजासकट. आत्ता!   

खरांच! 

मस्करी 
करताय 
काय 
माझी!  

पण तेव्हाच फस्टने त्याच ेपसेै 
व्याजासह परत मागगतले.  

माझा बटवा 
ररकामा आहे.  

तुझ्याकड ेकाहीतरी 
मौल्यवान असेलच 

की?  

गरीब योहानेसने सारा पसैा 
छापखान्यात गुांतवला होता.  

 तुझा छापखाना! 
तो िेऊन टाक 

मला.  नाही.  

 नाईलाज होऊन, योहानसेने 
आपला छापखाना आणण काम 

फस्टला िेऊन टाकले.  

आणखी िाई 
आलीय, 
गुटेनबगग 
साहेब!  

आता मला वाचायला 
शिकलां पाहहजे, 
गुटेनबगग साहेब!  

ती माझी 
बायबल 
आहेत.  

अक्रे 
जुळणीचा
साचा 

द्राक् ेआणण 
ऑशलव्ह 
याांच ेतेल 
काढण्याचा 

प्रेस 

हो, आता 
प्रत्येकाकडे
गोष्टीांचा 
खजजना 
असेल.  

ताणलेले 
चमगपत्र 

मला एक गोष्ट 
वाचून िाखवाल?  

 िवेटी योहानेसने बालपणी उरािी बाळगलेले स्वप्न पूणग केले. इ.स. 1456 मध्ये फस्टकड ेनोकरी 
करताना त्याने बायबलची पहहली प्रत छापली. एक प्रत शलहायला एका शभक्ुला तब्बल 30 वर्े लागली 
असती. पण योहानेसने एकाच वर्ागत बायबलच्या 300 प्रती छापल्या. इ.स. 1500 पयतं साऱ्या यरुोपभर 

छापखाने हिस ूलागले. नतथे समुारे 30,000 पुस्तके छापली गेली. पररणामी, ज्ञानाचा प्रसार अत्यांत 
वेगाने झाला.   


